
VEGYESEK. 
Jegyzőkönyv az „Erdélyi Múzeum-Egylet" orvos-természettudo

mányi szakosztályának 1895 évi február hó 17-én tartott 
közgyűléséről. 

Jelen van Purjesz Zsigmond dr. elnökön és Koeh Ferencz titkáron kivűl 38 
szakosztályi tag. 

I. Elnöki megnyitó beszéd. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Éveken át fennálló szokásnak hódolva és ügyrendünk értelmében, a mai 

napon tartandó közgyűlésre voltam bá>or meghívni az „Erdélyi Múzeum-Egy
let'1 orvos-természettudományi szakosztályának t. tagiait és nem mulaszthatom 
el, hogy ez alkalomból történt szíves megjelenésükért hálás köszönetet ne 
mondjak. 

E közgyűlésnek feladata nem csupán a tisztújításnak az alapszabályok
ban előírt módon való megejtése, hanem beszámoló egyúttal mindama viszo
nyokra nézve, melyek szakosztályunkat akár anyagi, akár szellemi szempont
ból érték. Szakosztályunk buzgó titkárának és a pénztár vizsgálatára kiküldött 
bizottságnak részletes jelentése, mindkét irányban fogja a t. szakosztályt ki
merítően tájékoztatni. 

Egy év m. t. közgyűlés, még az egyes ember életében is, fejtsen az ki 
bármily serény munkásságot, rövid; múlékony spatium, melyet csak ritkán 
jelöl határkőként kiemelkedő e-emény, még rövidebbnek tűnik fel ez idő, ha 
az embernél sokkal hosszabb életre szánt testületek, egyesü'etek munkálkodá
sáról van szó, mert hiszen joggal alkalmazunk ezekkel szemben szigorúbb 
mértéket. És ha még ily mérték és arányok alkalmazása mellett, is, öndicsek-
vés nélkül véljük mondhatni, hogy szakosztályunk, mely sem a rendelkezésre 
álló anyagi eszközökre, sem a tagok számára nézve nem mérkőzhetik számos 
más, hasonló czél felé törekvő társulattal, mindenkor törekedett azokkal a tu
dományos működésben versenyezni, úgy ez leginkább annak köszönhető, hogy 
a szakosztály tisztelt tagjai mintegy átérezve, hogy már csak a csekély szám
nál fogva is, minden egyesre egyaránt van szükség, odaadó buzgósággal egyen
ként és együtt a czél felé tömörülten haladva, iparkodtak az egyesnek talán 
legyőzhetlen akadálylyal megküzdeni. 

Kötelességeimnek bizonyára legkellemesebbjét teljesítem akkor, midőn a 
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szakosztály t. tagjainak a buzgó és fáradhatlan működésükért szívem mélyé
ből fakadó köszönetet mondok. 

Midőn a titkári részletes jelentést megelőzőleg a múlt évi működésről 
általánosságban megemlékezni szerencsém volt, viss7a kell még emlékezetünkbe 
hívnom ama szomorú benyomásokat, melyek átélésétől ez évben sem kiméltet-
tünk meg az által, hogy két igen jeles t ag tá rsunka t : dr. Szilágyi Ete egyetemi 
ny. r. tanár t és dr. Széles Dénes egyetemi tanársegédet kiragadta közülünk a 
kérlelhetlen sors. Előbbit ho-szas munkálkodása közben élete delén, utóbbit 
sikerdúsnak Ígérkező pályája elején érte a szomorú sor-;. Mindkettőben derék 
munkásokat veszített szakosztályunk. Áldott legyen emlékük. 

Midőn felkérem a mai közgyűlésről felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére 
Lechner Károly és Abt Antal t anár urakat , a t i tkár urat pedig jelentésének 
előterjesztésére, ezzel a mai közgyűlésünket, megnyitom. 

A közgyűlés ;.z elnöki megnyitó beszédet éljenzéssel fogadta. 

II. A titkár jelentése. 

Tisztelt szakosztályi Közgyűlés! 
Szakosztályunk működéséről, a szakosztályi „Értesítő'' tartalmáról, a 

választmányi üléseken elintézett ügyekről, a tagok létszámáról és a pénztár 
állásáról van szerencsém jelentésemet röviden összefoglalva, a következőkben a 
t. szakosztályi közgyűlés elé terjeszteni. 

/. Szűkülések. A lefolyt szakévben összesen 12 szakülés tartatot t és pedig 
9 az orvosi szakban és 8 a természettudományi szakban. 

Á) Orvosi szaktílések. A 9 orvosi szakülés ideje és tárgysorozata a 
következő: 

1. 1891. április 13. (sebé-zeti klinikán). 
1. Brandt József: Gyomortágulat művi gyógyítása 
2. Brandt József: Gastroenterostomia 
3. Höncz Kálmán: Három sikerűit orrképlés. 
4. Höncz Kálmnn: Kiirtott polypus sarcomatosus a Highmore-üregbnl. 
5. Papp Gábor: Fractura condyli intetni tibiae 
G. Papp Gábor: Hydrokephalus. 

2. 1894. május 18 (É 'e t tani intézetben). 
1. Udránszky László és Koch Ferencz : Adatok az ép élettani szénhydrát 

kiválasztás ismeretébe*. 
2. Höncz Kálmán: L-.igyszájpad pótlása obturatorrnl (beteg bemutatással). 
3. Pataky Leo: A bujakór terjedése és ennek okai. 
4. Genersich Gusztáv: Le.ukaemias betegek bemutatása 

3. 1894. június 1. (Élettani intézetben). 
1, Genersich Gusztáv: Akromegalia egy esetének bemutatása. 

4. 1894. június lő (Élet tani intézetben). 
J. Szahó Dénes: Pyosalpinx készítmény bemutatása. 
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2. Papp Gábor: Haemorrhoisnak és ulcus crurisnak egy-egy ííjabb keze
lési módja. 

5. 189Í. szeptember 21. (Élettani intézetben). 
1. Genersich Antal: Triehina infectió Kolozsvárt. 
2. Höncz Kálmán: A fogültetésről (beteg bemutatással). 
3. Eosenberger Mór: Észleletek a symphorol hatásáról. 

6. 1894. október 27. (Sebészeti klinikán). 
1. Brandt József: Hasmetszes idegen test miatt. 
2. Brandt József: Gastroenterostomia beleg bemutatással. 
3. Brandt József: Bélcsonkolás beteg bemutatással. 
4. Hevesi Imre : Fennjárva kezelt alszártörés két esete. 

7. 1894. november 16. (Élettani intézet). 
1. Höncz Kálmán: Az alsó állcsont töréséről. 
2. Gámán Béla: Beteg bemutatás. 

8. 1894. deczember 20. (Belgyógyászati klinika), 
t . Höncz Kálmán: Beteg bemutatás. 
2. Genersich Gusztáv: Caries vertebrarum kezelésére kés?tilt gypsz-

ágyak bemutatása. 
3. Genersich Gusztáv: Gyógyult paraplogia bemutatása. . 
4. Scheüz Vilmos: Beteg bemutatás. 

9. 1895. január 19. (Élettani intézetben). 
l.Szőcs Mózes: Kísérletek, a kálium hypeirnanganicummal íuint a phos-

phor ellenszerével. 
Ezen 9 orvosi szakülésen tehát értekezett 14 szerző 29 különböző 

tárgyról. 

B) Természettudományi szakülések. A 3 természettudományi szakülés ideje 
és tárgysorozata a következő : 

1. 1894. május 4. (Physikai intézetben). 
1. H/'jjas Imre: Adatok Erdély tertiar bryozoa-faunájához. II. Cheilo-

s tomata . 
2. Martin Lajos: A repülésről. 

2. 1894. június 8. (Physikai intézetben). 
1. Koch Ferencz: Bír-e a glyezerin a fehérjék kicsapására befolyással. 
2. Szabó Péter : Az algebrai testek elméletének alkalmazása algebrai 

egyenletek reductiójára. 
.3. Eberhardt Béla: Zamboni-oszlop vizsgálata. 
4. Lóky Béla: Négy adott síkot érintő gömbök sugarairól. 

3. 1894. június 15. (Physikai intézetben). 
1. Abt Anta l : Az Auer-féle és az Argand lángok összehasonlítása hő

sugárzás tekintetében. 
2. Abt Antal : A szabad mágnesség elosztásának egy egyszerű vizsgálási 

módjáról. 
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3. Kacsák Pongrátz: Az Antolik-féle új hangskáláról. 
4. léglás Gábor: „A rómaiak bányászati technikája az erdélyi Ércz-

hegység leletei szerint" c/ímű értekezését bemutatja Koch Antal. 
Ezen 3 természettudományi szakülésen tehát értekezett összesen 9 szerző 

10 különböző tárgyról. 
Nyilvános (népszerű) előadást a lefolyt szakévben a szakosztály nem 

rendezett. 

//. Az „Értesítő* terjedelme és tartalma. 
Az „Értesítő" á lefolyt szakévben összesen 6 fűzetben jelent meg, mely

ből 3 az orvosi- és 3 a természettudományi szakra esik. 
Az orvosi szak (I II.) kettős lűzete megjelent 14'/ , ív terjedelemmel és 

3 graphikus táblával, 3-ik füzete 4Va ív terjedelemmel, a há om fűzet együtt 
tehát 19 ív terjedelemmel, 3 graphikus táblával, czímlappal és tartalom
jegyzékkel. 

A természettudományi szak I ső füzete megjelent 7 ív terjedelemmel és 
4 rajzolatos táblával, a I l i k fűzet 61/., ív terjedelemmel és 2 rajzolatos táblá
val, a IH-ikíűzet ö'/4 ív terjedelemmel és 2 ro jo la tos táblával, a három füzet 
együtt 22s/4 ív terjedelemmel, 8 rajzolatos táblával, czímlappal és tartalom
jegyzékkel. 

Az jÉrtesítő" egészben tehá t a lefolyt szakévben megjelent 41 J / 4 ív ter
jedelemmel, 3 graphikus táblával, 8 rajzolatos táblával, 2 czímlappal és 2 
tartalomjegyzékkel. Összehasonlítva ezt az 1893-ik évi „Értesítő" 35 l /2 ívnyi 
terjedelmével, a mostani ü>/4 ívvel többet hozott és a kötelező terjedelmet 
(30 ív) l l 3 / 4 ívvel haladja meg. 

Közölt az „Éito í tö" 11 szerzőtől 15 eredeti orvosi értekezést, 9 szerző
től 15 természettud. tárgyú értekezést, az 1893-ik évi orvosi- és mennyiségtan-, 
természettudományi szakirodalom jegyzékét, jelentéseket a természetrajzi gyűj-
teménytárak gyaiapodásáról, jelentést a csereviszonyról, a tngok névjegyzékét, 
közgyűlési jegyzőkönyvet, jegyzőkönyvi kivonatokat a szakűlésekről és ezen 
kivűl a Revueben majdnem valamennyi közleményről német nyelven rövidebb-
hosszabb kivonatokat. 

///. Választmányi ülések. 
Szakosztályunk a lefolyt évben 4 választmányi ülést tartott és pedig: 

1894. márczius 27-én, június 17-én, november 1-én és 1896. február 10-én. Ez 
üléseken a választmány a szakosztály ügyvitele érdekében a következő fonto-
sabb határozatokat hozta: Az 1894. márczius 27-éu tartott gyűlésen megalakí
totta a szerkesztő- bizottságot, az orvosi szak szerkesztésével Szabó Dénes dr., 
a természettudományiéval Koch Antal dr. és Farkas Gyula dr. tanárokat, a 
népszerűével pedig Koch Ferencz dr . t i tkárt bízván meg. Ugyanezen ülésen 
tárgyaltatott Ajtai K. Albert a jánlata is az , Értesítő" nyomtatását illetőleg. 
Miután ezen ajánlat az 1893-ik évi szerződéstől lényegben nem mutatott kü
lönös eltérést, a választmány határozatából kifolyólag az 1894-ik szakévre is 
megköttetett a szerződés Ajtai K. Albert nyomdatulajdonos úrral. Az 1894. 
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június 17-én tar tot t választmányi ülésen hozott határozat értelmében, a t i tkár 
összegyűjtötte az ,,Értesítő"-nek 1879-től 1893-ig megjelent évfolyamait, csino
san beköttette és azokat egy, Farkas Gyula dr. tanár által szerkesztett ajánló 
felírat kíséretében elküldötte 0 Nagyméltóságának, Br. Eötvös Loránd miniszter 
úrnak, ki egy az elnökséghez intézett, levelében meleg szavakban köszönte meg 
a szakosztály e figyelmét. Az 1895. február l()-én tar ott választmányi ülésen, 
a választmány, tekintettel a pénztár kedvező állására, elhatározta, hogy egy 
az 1884-ben Daday Jenő dr. által összeállított „Névjegyzék és Tárgymutatód
hoz hasonló „Névjegyzék és Tárgymutató'" most is állítassák össze, mely fel
tűntesse a szakosztály munkásságát az 1884 — )S93-ig terjedő 10 éves cyklus 
alat t . Az összeállítással a választmány a szakosztályi t i tkár t bízta meg és neki 
szerzői és szerkesztői díj czímen, ívenkint 36 frtot szavazott meg. A legköze
lebb megjelenő „Névjegyzék és Tárgymutató" a szakosztály összes tagjainak 
grat is lesz megküldve. 

Ugyanezen választmányi ülésen a választmány tekintettel arra , hogy a 
társszakosztályban már régen 24 illetőleg 32 frfc a szerzői tiszteletdíj ívenkint, 
elhatározta, hogy a mi szakosztályunk is ennek megfelelően fogja a nyomta
tott íveket díjazni, vagyis ri tkított betűkkel ívenkint 24, petit betűkkel 32 írt
jával. Ugyanezen ülésen tárgyaltatott még Ajtai K. Alben nyomdatulajdonos
nak az 1895-dik szakévre benyújtott, az „Értesítő" nyomtatására vonatkozó 
ajánlata is, mely némileg magasabb árakat tűntet ugyan föl, mint az 1894-ik 
szakévre vonatkozó szerződés és pedig különösen a külön lenyomatokra vonat
kozólag, de miután a választmány beható eszmecsere után a főbb tételeket el
fogadhatóknak találta, elhatározta, hogy a szerződés Ajtai K. Albert nyomda
tulajdonos úrral az 1895-ik szakévre is köttessék meg, azon kikötéssel azonban, 
hogy a külön lenyomatoknál, ha a dolgozat az egy ívet meghaladná, nagyobb 
százalékot engedjen. Miután Ajtai K. Albert úr csakugyan 25 százaléknyi en
gedményt adott, a szerződés vele megköttetett. 

A négy választmányi ülés mindegyikén még előterjesztette a szakosztályi 
t i t ká r jelentését a pénztár állásáról, a szerkesztők a fűzetek megjelenéséről tet
tek jelentést, új tagok ajánltattak és egyéb ügyviteli dolgok intéztet tek el. Az 
1895. február 10-én tartott választmányi ülésen a választmány, a napirend le
tárgyalása után a pénztár megvizsgálására Benel János dr. és Nyiredi Géza dr, 
t ag tá r saka t küldötte ki, és megállapította a mai közgyűlés napját és tárgy
sorozatát . 

IV. A tagok létszáma. 
A tagok létszámáról a következőkben van szerencsém jelentést tenni. 
Van a szakosztálynak jelenleg 128 helyi és 169 vidéki tagja, összesen 

297, ezek közül 41 múzeumi tag. A lefolyt szakévben kilépésüket jelentették 
24-en, meghaltak 8-an, mind érdemes és részben munkás tagjai szakosztályunk
nak. Az elhunyt tagok: Szilágyi Ede dr. egyet,, ny. r. tanár, Széles Dénes dr. 
törvénysz. orvost, tanársegéd, Balta Gyula dr. orvos, K. Biasini Domokos 
birtokos, Felmiry Lajos dr. egyet. ny. r. tanár, Greyuss István bányaigazgató 
és Winkler Frigyes dr. járás-orvos. Szomorú kötelességet, teljesítünk, midőn ez 
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alkalommal még egy utolsó búcsút mondunk a boldogúltaknak. Áldott legyen 
emiékök ! 

Ha szakosztályunk tagjainak sorában ily formán támadtak is hézagok, 
a múlt évi létszám a lefolyt szakévben a belépett új tagokkal majdnem telje
sen el lett érve, mert a míg a múl t közgyűlés napján 299 volt a tagok lét
száma, a mai közgyűlés napján azok száma 297. 

Az ezen szakévben belépett új tagok a. következők: Hegyi Mózes dr. 
törvénysz. orvost, tanársegéd, Fries József dr. bonczt. gyakornok, Friedreann 
József dr. vegyészeti gyakornok, Malom Dezső dr. szülészeti tanársegéd, Szőcs 
Mózes dr. kóriani gyakornok, Kacsóh Pongiátz tanárjelölt, László Ferencz 
tanárjelölt, JancsŐ Miklós dr. belgyógyászati tanársegéd, Filep Gyula orvost, 
hallgató, Kinn Róbert orvost, hallgató, Szécsi Ákos polgári iskolai tanár, Stro-
bel Vilibald dr. belgyógyászati gyakornok, Roediger Jenő elmekórtani gyakor
nok, Novodny Endre kegyesr. gymn. tanár, Péter Zoltán élettani gyakornok, 
Szabó Ödön dr. élettani tanársegéd, Szász Gyula kórvegytani gyakornok, szülé
szeti intézet. Összesen 18 helyi tag. Themák Ede főre ál iskolai tanár Temesvárt, 
Brassói ev. gymnasium, Molnár Károly főreáliskolai tanár Székely-Udvarhelyt, 
Gelei LRJOS dr. bánya műorvos Ó-Radnán, Forgó György gymn. tanár Kis-
Kún-Félegyházán, Perényi Vilmos collegiumi tanár Eperjesen, Csató János 
gymn. tanár Csik-Somlyón, Szolnoki áll. főgymn., Békés-Csabai ev. algymn., 
Bodor Zsigmond d. m f. orvos Dicső-Sz't-Mártonban, Kinn Gusztáv gymn. 
tanár S/ász-Rógenben, Eberhardt Béla kegyesr. gymn. tanár Nagy-Becskereken, 
Lóky Béla kegyesr. tanár Sátoralja-Ujhelyen. Összesen 12 vidéki tag. 

V. A pénztár állása. 
A pénztár forgalma feltűntetésére a tételeket a következő csoportosítá

sokba foglaltam össze: 

A) Bevétel. 
1. Markusovszky alap 48 frt 47 kr. 
2. Múzeumi átalány 1894. évre 2000 „ — „ 
8. Helyi tagdíjak '539 , „ 
4. Vidéki tagdíjak 460 „ 65 „ 
5. Takarékpénztári kama 'ok 40 „ 97 „ 
6. Eladott évfolyamakból .' 48 , 50 „ 
7. Egy 2 ívet meghaladó értekezés révén visszat. 18 „ 3 8 „ 

Összesen.. 2955 frt 97 kr. 
B) Kiadás, 

- 1. Túlkiadás a lefolyt év terhére 33 frt 33 kr. 
2. Szerzői és szerkesztői tiszteletdíjak 860 „ 62 „ 
3. Nyomdai költségek 1279 „ 61 „ 
4. Titkári tiszteletdíj 1 0 ° » — n 
5. Szolgák díjazása 9 ^ » 2 0 » 
6. Polcz Albert papírkereskedő számlája 10 , 92 „ 

Átv i te l . . . 2382 „ 68 „ 
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Áthoza ta l . . . 2382 frt 68 kr. 
7. Frank-Kiss János üveges számlája lű „ 95 „ 
8. Hantz György könyvkötő számlája 14 „ 40 „ 
9. Postai költségek C8 „ 69 „ 

10. Visszatérített tagsági díjak 6 „ — „ 
Összesen.. 2487 frt 72 kr . 

A 2955 frt 97 kr. bevételből levonva a 2487 frt 72 kr. kiadást, mutat
kozik 468 frt 25 kr. pénztári maradék. Ebből azonban levonásba jön a tőké
sítésre szánt Marknsovszky alap, mely a kamattal ez évben 50 frt 60 kr. ra 
növekedett. Marad tehát az 1895-ik szakév javára 417 frt 65 kr . Ha ebből 
még az 1895 ik évre már beküldött 55 frtnyi vidéki és 3 frtnyi helyi, léhát 
összesen 58 frtnyi tagdíjat leszámítjuk, marad tisztán az 1894-ik év javára 
359 frt 65 kr. Ezen kedvező eredmény főleg annak köszönhető, hogy a vidéki 
tagdíjak úgy hátralékos, mint 1894-ik évi részletei teljesen befolytak és a míg 
az 1893-ik szakévben vidéki tagdíjak czímén csak 128 frt 29 kr., addig az 
1894-ik szakévben 460 frt 25 kr. vagyis 331 frt 96 krral több folyt be. 

VI. Csereviszony. 

A csereviszonyokra vonatkozó adatokról a következőkben van szeren
csém rövid jelentést tenni: 

Csereviszonyban állo ' tunk 1893. végén 19 hazai. 89 külföldi, összesen 
108 társulattal , a múlt 1894. évben hozzájött 10 hazai, 1 külföldi tá rsaság és 
folyói tat, összesen tehát. 29 hazai és 90 külföldi, vagyis 119 társulat ta l v. 
folyóirattal vagyunk csereviszoiiyban. A múlt évben 20 hazai és 16 külföldi 
társula t tól vagy egyéntől 106 köt. és fűz. kiadvány érkezett a szerkesztőség
hez, melyek a f. év elején az Erdélyi Múzeum könyvtárának á tada t tak . 

Kérve a tisztelt szakosztályi közgyűlést, hogy vázlatos jelentésemet tudo
másul venni méltóztassék, maradok alázatos szolgája ICoch Zerencs. 

A titkár jelentését a közgyűlés éljenzés:el fogadta. 

III. Pénztár-vizsgáló bizottság jelentése. 

Tisztelt Kö?gyűlés! 
Szakosztályuuk választmányának tisztelettel alulírott kiküldöttjei folyó 

év február hó 14-éii d. u. 3 órakor felkerestük dr. Koch Ferencz t anár urat , 
mint az erdélyi Múzeum-Egylet orvos-lermészeitudományi szakosztályának tit
kárát , hivatalos helyiségében és megvizsgáltuk a szakoszt ílynak 1894. évi pénz
ügyeire vonatkozó számadásait. 

A bevételi és kiadási napló tételeit, minden azokra -vonatkozó okmány
nyal összehasonlítva és megvizsgálva a takarékpénztári kcnyveket, úgy talál
tuk , hogy szakosztályunk \agyona a lefolyt évben is a legnagyobb pontosság
gal kezeltetett. 

A vagyoni állást következőnek találtuk : 

file:///agyona
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A) Bevétel. 
I. Markusovszky-alap 48 frt 47 kr. 

2. Múzeumi átalány 2000 „ — „ 
8. Eladott „Értesítő" 1894. évfolyamaiért a budapesti gyógy

szertani intézetből 18 „ — „ 
4. Az „Értesítő" 1894. évf. orv. szak I II. füzeténél a 2 ívet 

meghaladó értekezés révén (Papp Gábor) vissza t é rü l t . . 18 „ 38 „ 
5. Löremhey Imre dr. előfizetése Herbich munkájának 2 pél

dányára á 1 frt 2 » — n 
6. Györké Lajos tanár az 1891. év I. füzetéért — .• 50 „ 
7. Udránszky László dr. tanárnak eladott évfolyamokért 

1876 —1891-ig- 28 „ — „ 
8. Tagdíjakból: a) helybeli 339 „ — „ 

b) vidéki. 460 „ 65 „ 
9. Kamat a Markusovszky-alap u tán 2 „ 13 „ 

10. Kamat a múzeumi átalány után 38 , 84 „ 
Összes bevétel. . . 2955 frt 97 kr. 

B- Kiadás. 
1. Túlkiadás az 1894. év terhére 33 frt 33 kr. 
2. Polcz Albert számlái 10 „ 92 „ 
3. A Közművelődés irodai, és műny. számlái 144 , 10 , 
4. Szerzői és szerkesztőségi tiszteletdíj 860 „ 62 „ 
5. Nyomdai költségek a fűzetekért 1097 „ 05 „ 
6 Nyomdai költségek kisebb nyomtatványokért 37 „ 86 „ 
7. Frank-Kiss János számlája 15 „ 95 „ 
8. Hantz György könyvkötő számlája 14 „ 40 „ 
9. Titkári tiszteletdíj 100 ., — „ 

10. Pongráoz K. t i tkár i bzolga díja 61 „ 81 „ 
I I . Blázsi Lajjs a múlt év t i tkár i szolga díja 18 „ 39 „ 
12. Egyéb szolgálatokért 18 „ — „ 
13. 40 ív krajczáros újságbélyeg 40 „ — „ 
14- Postai megbízás 16 „ 15 „ 
15. Postaköltségek ' . . . . . - . . . . , 10 „ 44 „ 
16. Dr. Szabó Dénes tanárnak min t mÚ7eumi tagnak 2 évi 

tagdíj visszatérítése 6 „ — „ 
17. 105 drb utalvány kiváltása 2 , 10 . 

Összes kiadás. . . 2487 frt 72 kr . 
A bevétel összegéből. . . 2955 „ 97 „ 

levonva a kiadás összegét. . . 2487 r 72 , 
muta tkozik pénztári m a r a d é k . . . 468 frt 25 kr. 

De ez»n maradékból levonandó a tőkésítésre szánt Markusovszky-alap 
50 frt 60 kr. 

E szerint marad az 1895-dik szakévre pénztári maradék 417 frt 65 kr. 
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Ezek után kérjük a tekintetes közgyűlést, méltóztassék dr. Koc.h Ferencz 
t anár urat , szakosztályunk t i tkárát a további elszámolás terhe alól felmenteni. 

Kolozsvárt, 1895. évi február hó 14-én. 
A tkts közgyűlés alázatos szolgái Dr. Benel János, Dr. Ni/iredy Géza. 
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a t i tkárt a további felelős

ség terhe alól egyhangúlag feloldja. 

IV. Tagajánlások. 

Feldmann Ignácz dr. új tagokúi ajánlja: Wertheim Károly dr. kórboncz-
tani gyakornokot és Parádi Ferencz orvostanhallgatót, Hegyi Mózes dr. ajánlja 
Hirschfeld Jenő dr. egyet, gyakornokot, Pálfy Mór egyet, tanársegéd ajánlja 
Balázs István tanárjelöltet és Akontz Károly dr. ajánlja Márk Romulus dr.-t. 

A közgyűlés mind az öt ajánlottat egyhangúlag megválasztja. 

V. Tisztújítás. 

Elnök az ügyiend 6. §. érielmében tudatja a közgyűléssel, hogy úgy az 
orvosi, valamint a természettudományi szak külön-külön választ elnököt, jegy
zőt és 3 választmányi tagot, felkéri tehát a közgyűlésen megjelent szakosztályi 
tagokat , hogy ennek értelmében szíveskedjenek szavazni; egyúttal az orvosi 
szakra felkéri a szavazatszedő bizottságba: Genersich Gusztáv dr.. elnöklete 
alat t Gámán Béla dr. és Akontz Károly dr. tagtársakat, a természettudományi 
szakra pedig Szenkovich Már'on' elnöklete alatt Nyiredy Géza dr. és Ruzitska 
Béla dr. tagtársakat és a gyűlést a választás megejtéseig fölfüggeszti. 

A választás megejtése után elnök ismét megnyitván az ülést, fölkéri a 
szavazatszedő bizottság elnökeit a választás eredményének kihirdetésére: Szen
kovich Márton jelenti, hogy a természettudományi szaknál beadatot t összesen 
11 szavazat és pedig szakelnökre: 9 Abt An'al dr.-ra, 1 Fabinyi Rudolf dr.-ra. 
Szakjegyzőre: 8 Nyiredy Géza dr.-ra, 2 Ruzitska Béla dr.-ra. Választmányi 
t a g r a : 10 Koch Antal dr.-ra, 9 Fabinyi Rudulf dr.-ra, 10 Farkas Gyula dr,-ra, 
1 Apáthy István dr.-ra, 1 Martin Lajos dr.-ra, 1 Abt Antal dr.-ra, 1 Nyiredy 
Géza dr.-ra. Genersich Gusztáv jelenti, hogy az orvosi szaknál beadatott 29 
szavazat és pedig, elnökre: 2:5 Genersich Antal dr.-ra, 1 Lechner Kárroly dr.-ra. 
Jegyzőre: 16 Genersich Gusztáv dr.-ra, 8 Benel János d r - r a , 1 Akontz Károly 
dr.-ra. Választmányi tagra 2é Szabó Dénes dr.-ra, 23 Udránszky László dr.-ra, 
10 Lechner Károly dr.-ra, 9 Benel János dr.-ra, 8 DavidaLeó dr.-ra. 7 Kenye
res Balázs dr.-ra, 3 Hoór Károly dr.-ra, 2 Lőte József dr.-ra, 1 Purjesz Zsig
mond dr.-ra. 

Elnök ezok után kijelenti, hogy absolut többség alapján megválasztat tak 
az orvosi szaknál: Elnöknek: Genersich Antal dr., jegyzőnek: Genersich Gusz
táv dr., választmányi tagoknak: Szabó Dénes dr., Lechner Károly dr., Ud
ránszky László dr. A természettudományi szaknál: Elnöknek: Abt Antal dr., 
jegyzőnek: Nyiredy Géáa dr., választmányi tagoknak: Koch Antal dr., Farkas 
Gyula d r , Fabinyi Rudolf dr. 
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A közgyűlés a megválasztottakat éljenzéssel fogadta. 
Elnök a közgyűlés nevében köszönetet mond Udránszky László dr. egyet, 

tanár úrnak az élettani intézet tantermének szíves átengedéseért.. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ölést berokes-ti. 
Kolozsvárt. 1895. évi február hó 17-én. 

Hitelesítjük : Jegyezte : 
Abt Antal dr. Koch Ferencz dr. 

Lechner Károly dr. szakoszt.titkár. 

J E G Y Z E K E 
a kiadványoknak, melyek csereviszonyunk révén 1894. év folyamán 

beérkeztek.*) 

A) Hazaiak. 
1. Természettudományi Közlöny és Pótfüzetei 1894. évf. 
2. Földtani Közlöny 1894. évf. 1 köt. 
3. A magyarországi Kárpát egyesület Évkönyve 1893. és 1894. évfolyam 

ígló. 2. köt. 
4. A trencsénvárraegyei Természettudományi Egylet Évkönyve. 3 - 1 6 - i k 

évf. 1880—1893. 11 köt. 
5. Természettudományi Fűzetek. A délmagyarországi Természettudományi 

Társulat Közlönye. Temesvár. XVIII k. 1894. 1—4. füz. 4 füz. 
6. Az alsó-fehérmegyei történelmi, régészeti és term. tud. Társulat 6-ik 

évkönyve. Gyulafehérvár 1894. 1 köt . 
7. Verhandlungen u. Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für 

Naturwissenschaften in Hermán ns tadt . XLIII. Jahrg. 1894. 1 köt. 
8. Jahrbnch des Siebenbürgischen Karpathenvereins. XIV. Jahr. Her-

mannstadt. 1894. Képmellékl. 1 köt . 
9. A m. szt. korona országai balneologiai egyesületének 1894-diki év

könyve. Összeállította dr. Ló'w Sámuel, egyes, főtitkár. Budapest. 1894. 1 köt. 
10. Dr. Demkó Kálmán. A m. orvosi rend története, tekintettel a gyó

gyászati intézményeknek fpjlődésére Magyarországon a XVIII. század végéig. 
l- i'. Lőcse 1892. II. r. Buiapes t 1894. 2 köt. 

11. Mihálkovics Géza. A központi idegrendszer és az érzékszervek mor
fológiája. Budapest, 1892. 1 köt. 

12. Dr. Nóvák Endre. A közegészség mint közgazdasági tényező az 
a ,laméletben. Ungvár. 1893. 1 kör. 

13. Dr. Hoor Károly. A szem fény.örési és alkalmazkodási rendellenes
ségei. Budapest. 1892. 1 köt. 

14. Dr. Irsai Artúr. Az 1-ső belklinika gégeambulatonnmának 10 évi 
f ennállása alkalmából készült dolgozatok. Budnpest. 1893. 1 köt 

*) Az Erdélyi Múzeum könyvtárába egyenesen beérkezett kiadványokról 
!í , 6n nem adok számot. Az összes beérkező folyóiratok czíme és évfolyamai az 
értesítő 1893. évf. II. szak 1. fűzetének 69. lapján vannak közölve. 




